Vzor obecně závazné vyhlášky obce X k zabezpečení místních záležitostí veřejného pořádku v souvislosti
s prováděním pyrotechnických efektů, používáním zábavní pyrotechniky včetně tzv. ohňostrojů
Článek 1
Obecná ustanovení
Tato obecně závazná vyhláška upravuje zabezpečení místních záležitostí veřejného pořádku v souvislosti
s prováděním pyrotechnických efektů, používání „zábavní“ pyrotechniky včetně tzv. ohňostrojů na území obce X,
protože se jedná o činnost, která by mohla narušit veřejný pořádek v obci X, být v rozporu s dobrými mravy, ochranou
bezpečnosti, zdraví, majetku, zvířat a přírody.
Článek 2
Základní pojmy
1.
Veřejným prostranstvím jsou všechna náměstí, ulice, tržiště, chodníky, veřejná zeleň, parky a další prostory
přístupné každému bez omezení, tedy sloužící obecnému užívání, a to bez ohledu na vlastnictví k tomuto prostoru.
2.

Prováděním pyrotechnických efektů se rozumí zejména používání zábavní pyrotechniky1.
Článek 3
Provádění pyrotechnických efektů, používání zábavní pyrotechniky včetně ohňostrojů je zakázáno.

1.
Činností, která by mohla narušit veřejný pořádek v obci X, je provádění pyrotechnických efektů, používání odpalování zábavní pyrotechniky a ohňostrojů.
2.
Je zakázáno provádění pyrotechnických efektů, odpalování zábavní pyrotechniky včetně ohňostrojů na území
obce X, viz mapa, jenž tvoří Přílohu č. 1 k této vyhlášce.
3.
Tento zákaz se nevztahuje na dny 31. prosince a 1. ledna: 31. prosince je zákaz povolen od 23:00 do 24:00; 1
ledna je zákaz povolen od 00:00 do 01:00 hodin.
4.
Tento zákaz se nevztahuje na místo: např. opuštěný areál firmy xxx, kam je přístup povolen (vyznačen na
plánku, jenž tvoří Přílohu č. 2 k této vyhlášce)
Článek 4
Odůvodnění
Použití zábavní pyrotechniky včetně ohňostrojů, vytváření pyrotechnických efektů nejsou věci ve veřejném zájmu.
Naopak: zábavní pyrotechnika včetně ohňostrojů, pyrotechnické efekty
- obtěžují občany a zvířata svým hlukem, zápachem, výbuchy, záblesky, otřesy, vibracemi, toxickým spadem;
- mohou způsobit požár a poškodit majetek;
- představují velké riziko pro zdraví a životy lidí a zvířat (popáleniny, poškození očí, poranění, otravy…);
- zatěžují a kontaminují oblast a životní prostředí škodlivým chemickým spadem, jedovatými látkami a zbytky jejich
obalů;
- jsou rizikem pro kontaminaci pitné vody a vody v potocích, jezerech a rybnících jedovatými látkami ohrožujícími
zdraví a životy lidí, zvířat a ničící životní prostředí; kontaminují chemickými látkami ovzduší a půdu; (obsahují např.
perchloráty, které brání vstřebávání jódu do organismu a tím působí onemocnění štítné žlázy);
- vyvolávají stres lidí a zvířat (zvířat tzv. společenských, zvířat volně žijících nebo na volno žijících, zvířat chovaných
v chovech),
- mohou vyvolat záchvaty úzkosti, dlouhodobá traumata, záchvaty epilepsie;
- představují riziko zaběhnutí a ztráty psů, koček a rizika zranění a usmrcení zvířat v důsledku šoku z explozí a záře;
- zvyšují riziko střetu traumatizovaných zvířat s jedoucími auty a riziko nárazů zvířat do skleněných, lesklých a
pevných ploch.

1.
2.

Článek 5
Kontrola a sankce
Dohled nad dodržováním této vyhlášky provádí: městská policie,…
Porušení této vyhlášky je postihováno podle zvláštních právních předpisů2

Článek 5
Účinnost
Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem …….

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------§ 3 písm. b) zákona č.206/2015 Sb., o pyrotechnických výrobcích a zacházení s nimi a o změně některých
zákonů (zákon o pyrotechnice), ve znění pozdějších předpisů
1)

2)

Zákon č. 251/2016 Sb., o některých přestupcích, ve znění pozdějších předpisů2

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Návrh připravila v roce 2020 Společnost pro zvířata – zo Čsop, po konzultaci s právníky tak, aby byl
průchozí pro schvalování MV.
http://spolecnostprozvirata.cz/kampane/stopzabavnipyrotechnice/
nebo
www.spolecnostprozvirata.cz/pyrotechnika

